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categoria de assistente técnico. Integra por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, um posto de trabalho do mapa
de pessoal desta Câmara Municipal, ficando posicionada na 1.ª posição
remuneratória, nível 5 da tabela remuneratória única (TRU), mantendo
a remuneração auferida na situação jurídico-funcional de origem.
7 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de
Armamar, João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca.
312055484

MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 3685/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que cessou a relação jurídica de emprego
público, por motivo de aposentação no dia 1 de janeiro de 2019, o trabalhador Luís Filipe Martins Serra, Assistente Operacional na atividade
de “Limpeza e conservação vias e arruamentos”, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na posição
remuneratória 1/nível 1.
6 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, André Filipe
Santos Matos Rijo.
312057055

MUNICÍPIO DO BARREIRO
Aviso (extrato) n.º 3686/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torno público que foram autorizadas
as mobilidades interna, das Técnicas Superiores, Carla Maria Brígida
Ribeiro para o Infarmed, com efeitos a 10/01/2019 e Cristina Filipa
Oliveira Couceiro para a Câmara Municipal de Palmela, com efeitos
a 01/02/2019, nos termos do artigo 92.º e seguintes da LTFP aprovada
pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho.
1 de fevereiro de 2019. — O Vereador, João Pintassilgo.
312048097
Aviso (extrato) n.º 3687/2019
Torna-se público a conclusão com sucesso do período experimental
das trabalhadoras Ângela Maria Piciula Tavares, Cláudia Sofia Maurício
Marques Ferreira, Maria Teresa Cançado Cabrita Mendes, Maria Teresa
Domingues Casaca, Olga Maria Moreira de Sousa Augusto, Sandra Catarina Silva Godinho e Sandra Cristina Gomes Morgadinho Cascalheira
na sequência do procedimento concursal refª 01/2018, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas a termo incerto.
4 de fevereiro de 2019. — O Vereador, João Pintassilgo.
312050397
Aviso (extrato) n.º 3688/2019
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torno público que, por meu Despacho n.º 35/2019 de 28 de janeiro, procedi à alteração da composição
do júri do procedimento concursal referência n.º 02/2018, a que refere
o Aviso publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 66 de 4 de
julho de 2018, com vista à constituição de reservas de recrutamento na
carreira/categoria de Assistente Técnico, na sequência dos pedidos de
escusa apresentados, os quais foram objeto de deferimento. Assim, o júri
do respetivo procedimento concursal passa a ser constituído por:
Presidente: Rita Isidro, Diretora de Departamento de Águas e Saneamento
Vogais efetivos: Ana Cristina Lameira Cruz, Técnica Superior da
Divisão de Recursos Humanos, que substituirá a Presidente do Júri nas
suas faltas e impedimentos; Paulo Pires Santos, Chefe da Divisão de
Recursos Humanos.
Vogais Suplentes: Luís Araújo, Chefe de Divisão de Gestão, Reabilitação, Revitalização Urbana e Lídia Pereira, Especialista de Informática
do Gabinete de Apoio ao Cidadão.
Nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da citada Portaria o novo júri
designado dá continuidade e assume integralmente todas as operações
do procedimento já efetuadas.
4 de fevereiro de 2019. — O Vereador, João Pintassilgo.
312055013

MUNICÍPIO DE BOTICAS
Aviso n.º 3689/2019
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, torna-se público que as listas unitárias de
ordenação final dos candidatos aprovados nos procedimentos concursais
comuns para recrutamento de três Técnicos Superiores (áreas de Gestão, Engenharia Florestal e Engenharia Civil) abertos através do aviso
n.º 5839/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 84, de
2 de maio de 2018, foram homologadas por despacho do Presidente da
Câmara, datado de 7 de fevereiro de 2019, encontrando-se as mesmas
afixadas em local visível e público, no edifício dos Paços do Concelho
de Boticas e publicitadas na respetiva página eletrónica, em www.
cm-boticas.pt.
7 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Fernando
Queiroga.
312052421
Aviso n.º 3690/2019
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na sua atual redação, torna-se público que as listas unitárias de
ordenação final dos candidatos aprovados nos procedimentos concursais
comuns para recrutamento de Assistentes Operacionais (áreas de Tratorista e Carpinteiro) abertos através do aviso n.º 5646/2018, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 81, de 26 de abril de 2018, foram
homologadas por despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de
fevereiro de 2019, encontrando-se as mesmas afixadas em local visível
e público, no edifício dos Paços do Concelho de Boticas e publicitadas
na respetiva página eletrónica, em www.cm-boticas.pt.
7 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Fernando
Queiroga.
312052462
Aviso n.º 3691/2019
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, conjugado
com o n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na sua atual redação, torna-se público que a lista unitária de ordenação
final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum para
recrutamento de Assistentes Operacionais (área de Trolha) aberto através
do aviso n.º 5646/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 81, de 26 de abril de 2018, foi homologada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de fevereiro de 2019, encontrando-se as
mesmas afixadas em local visível e público, no edifício dos Paços do
Concelho de Boticas e publicitadas na respetiva página eletrónica, em
www.cm-boticas.pt.
14 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Fernando
Queiroga.
312070355

MUNICÍPIO DE BRAGA
Aviso n.º 3692/2019
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20/06, na redação atualizada, torna-se público que, o Presidente da
Câmara Municipal de Braga, por despachos de 08/02/2019 procedeu à
contratação de Carla Maria Vides Nogueira Gomes e Francisca Maria
Sequeiros Barreto Araújo, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para o exercício de funções correspondentes à categoria de assistente técnico, área de atendimento e ao nível 5, da tabela remuneratória única, produzindo efeitos
a 11/02/2019.
8 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Ricardo Bruno
Antunes Machado Rio.
312055127

